
וקוחכ יכאלמ .ו .א 
תדבעה תונותעה 

בוקבק בקעי 

ותרוהש ,(ם"שת-ה"נרת)יכאלמ לאפר רזעילא היה תילסקודרפ תוישיא 
אל ,תירבה תוצראב ויתונש בור תא השע יכ םא .םילשוריב ויה ותדילו 

ומכ .וירוענ ימיב רבכ ןיינעתה ןהב ,בושייה תודלותב קוסעל וימי לכ קספ 

אלש תילארשי ץראה תונותעה תודלותב השרפ םוש טעמכ התיה אל ,ןכ 
.הב לפיט 

ילודגמו בושייה תודלות לש םירקוחה יקיתוומ קר אל היה יכאלמ 

תונותעה רקחב שארב םוקמ ספת םג אלא ,םירבעה םיפרגוילביבה 

ירמאמב ,לסרק .ג דמע יכאלמ לש םינוש תולבוי לגרל .היתורודל תירבעה 

הנמאנ .הז עוצקמב דחוימה ומוקמ לע ,לבויה לעב לע ולש הכרעהה 

לאפר רזעילא לש ותריטפל םישולש :תמש םכח" ורמאמב ,ותעיבק ונילע 

שאר" ותוא הניכ ובש ,(ם"שת רייאב ז"ט ,"תונורחא תועידי")"יכאלמ 

הילג ".התעפוה זאמ תירבעה הקידוירפהו תונותעה רקחל ונימיב ןושארו 

לת)"1863-1904 םינשב לארשי-ץראב תירבעה תונותעה" הרפסב ,ינדרי 

התמדקהבו ,יכאלמ לש וירקחמ לע תחא אל הכמתסה ,(ט"ישת ביבא 
".ויפלכ ונבוח לדוג" לע התדות תא ול העיבה 

תירבעה תונותעב המוצעה ותואיקבו יכאלמ לש ילנמונפה ונורכז 
ועדי םיטעמ .תונוש תויתורפס תולאשב וילא ונפ םיברו ,רבד םשל וכפה 

תפישח דוסי לע םימלש םיניינב םיקהל ידכ ,תונותעה תא ותומכ לצנל 

,וקוח םחל התיה תונותעה .םינוש תורוקממ טקילש םיטרפ יטרפו םיטרפ 

קר .וטע ירפב הבורמ תונרזפ גהנ אוה .היתונופצ רקחל שדוק ויה וייח לכו 

,לבוי ירפסב םיאצומ ונא וירבד תאו ,רפס תרוצב איצוה ריעזמ טעמ 

.םינוש םינותעבו םיצבקב 

ןוכנל האר אוה .רקחמ ףדר רקחמו ,הביתכל וימי לכ רסמתה יכאלמ 

,םירפס רכומ ילדגממ ,ונירפוס יבוט יבתכל תופיקמ תויפרגוילביב ןיכהל 

ןימינבכ הקירמאב תירבעה תורפסה לש םיגיצנ דעו קילאיבו בולוקוס 

היפרגוילביבל םלוא .ןיקלה ןועמשו ילבב ללה ,ריעצ בר ,רניקליס םוחנ 

לע םסרפ םירקחמו םירמאמ תורשע .גאד אל ולש וירמאמ סועכלו ולש 

ךירצ הלא ירחא תוקחתהל ידכ .הל הצוחמו לארשי ץראבש תונותעה 

יכרכ םהב ,בורל םינותעו תויתורפס תוינסכא ינפ לע עונל ןייעמה 

אב ינא הז ירמאמב .הקירמאב "ןורצב" ןופוקתהו "ראודה" ןועובשה 

םוקמ תא רתאלו תונותעה רקחב יכאלמ לש בחרה ולעופ תא רוקסל 

.הז אשונ לע םיבורמה וירקחמו וירמאמ לש םתעפוה 

יכאלמ לאפר רזעילא 

לאושי ץראב תומתעה .א 

ריעב תירבעה תונותעב םישועה יצולח תא יכאלמ ריכה ,םילשורי דיליכ 

ויה םליצב ףפותסהש םיליכשמהו םימכחה ןיב .הלודיגו התחימצ ימיב 

לע ודמעש ,םניפ .מ.יו הדוהי ןב רזעילא ,ןיקמורפ .ד.י ,ץנול .מ.א 

תא אילפה הרשע שמח ליגב רבכ .רקחמל ותייטנו םייתורפסה ויתונורשכ 

ץרא חול"ב ,'תימלשוריה תונותעה" לע הבחרה ותריקסב םיארוקה 

םשב םתח ורמאמ לע .ץנול תכירעבש (1911) "א"ערת תנשל לארשי 

אוה הז ירמאמ" :בתכ "המדקה ןיעמ"בו ,(ןמלגנא)יכאלמ לאפר רזעילא 

'ק"האב תירבעה תורפסה תוחתפתה תורוק' — לודג רפסמ ןטק קלח 

ותוא קליחו תוידוסיב ורמאמ אשונל שגינ אוה ".בותכל רמוא ינאש — 

תושדחתה (ב :(םודקה)"תלצבח" ,"ןונבלה" (א :הלא םיקרפ השימחל 

ירעש" ,"לאיראה" (ג :"תלצבח יחרפ" :ןיקמורפ ידי לע "תלצבח"ה 

,הרותל םיפסאמ (ה :וינותעו הדוהי ןב (ד :"םילשוריו הדוהי" ,"ןויצ 

תונותעה רקחל דוסיה יווק וחנוה רבכ וז הקולחב .תורפסו המכח 

תואבה םינשב הבחרהב הז אשונל רזח יכאלמ .תמדקומה תימלשוריה 

לש הנשה רפס"ב .םילשורי ינותע לש םינושה םהיתולבוי תא ןייצל גהנו 

םסרפ (ד"צרת ,תישילש הנש ,קרוי-וינ)"הקירמאב י"א ינב תורדתסה 
."תימלשוריה תונותעה דוסיל הנש 70" םשב המישר 

יכאלמ םסרפ ,ותעפוהל הנש האמ תואלמל ,"ןונבלה"ב ףיקמ ןויד 

,יו 'לג ,ד"כ הנש ,"ןורצב") "ימלשוריה 'ןונבלה' תודלותל" ורמאמב 

ימלשוריה ןותעה לש םינושה וילוגלג תא ראית ןאכ .(ג"כשת זומת-ןויס 

םיעינמה לע דמע אוה .ןודנול דעו ץניימו סירפ ךרד םילשורימ ,ןושארה 

םידיסחהו םישורפה ןיבש תקולחמב היה םדוסיש ,ןותעה תעפוהל 

לכימ ,ל"ירב לאיחי לש םסופד תיב לע םיטרפ רסמ ןכ .ןשיה בושייב 

שמיש הז רמאמל ךשמה .ןותעה ספדנ ובש ,ןומולס השמ לאויו ןהכה 

ובש ,(ז"כשת ,"ןמסכו ריאמל לבויה רפס")'"ןונבלה' תודלותל" ורקחמ 

,סניפל הלא םיבתכמ .סניפל ,ןותעה ךרוע ,ל"ירב לש תורגא 16 םסריפ 

םידרחה תמחלמ תא םיפקשמ ,"ןונבלה" לש םיעובקה ויפתתשממ היהש 

לש ויתועד תא יכאלמ ריאה ,ראשה ןיב .ג"מרת-ז"לרת תונשב הלכשהב 

רחאל בהלנ ןויצ בבוחל ךפהש ,ל"ירב לש ויתופקשה לע דמעו סניפ 
.היסורב םימורגופה 
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T • ; : — : י • T T t ו " יכאלמ .ר .א תאמ ?הילגנאב' תיריאה תינותעה ץק 

רעד" תאצוהב ,תודהיה םע ןיווראד לש תוחתפתהה תרות ידיא ןותע איצוהל ןנוכתמ ןודנולב םירפוס רב!! 

,םיעבשה תונש ףוסב איצוהש ,"טילעארזיא רענאדנאל ידיא(ך ןותעהש הדבועה םלוא ,"טייצ יד" םוקמב שדח 

."םרכה" םשב ירבע ןותע םע דחי תדמתמ העפוה-תונש ז"ל ירחא לפנו ערכ הילגנאב דיחיה 
,רתוי וא תוחפ ,הליחתה הילגנאב תיריאה תונותעה . , 
גולב יעיפוה תת8-"נב .פינימשה תינש עצמאב "-בתהל תיייאה תיניתעה לש הנצמ לע הביצעפ תייע 'יייעמ 
."תימלוש"ו "לעדיא רעשיליופ רעד" :םינועובש ינש ןוד .תוצופתב 
ידי-לע אצי ,תינויצ-בבוחו תילאקידאר המגמב ,ןושארה לגיסמ םלועמ היה אל ,םנמא ,הילגנא לש הריווא 
תכירעב ,(ר"וא) ץיבוניבר ףלאוו והילא ירבעה רפוסה יוגזאלגו זדיל ,ןודנולב .תירבעו תידיא תונותע תחימצל 

םיפיטמה ינושארמ םהינש ,(יקסבשטניוו סירומ) ץנ-ןב .אמייק-ינב ויה אל םבור לבא ,םינותע תורשע ועיפוה 

וישמה ןווהאהש תעב לבא .תייבעב תוילאיצוסל י'ןו8תה םהיופיסו 0הינווע םגו ,תיוקמ התיה םתעפוה 
םידוהיה ייחב תוביצי-יא הזל המרג .הילגנאב הרקמב 

איצוסה לגדה תא ןושארה בזע ,תידיאב וז הלומעתב 
ךרועה םגו ל'יומה םג לבא .ןויצ-בבוח השענו יטסיל 
םירבד םיקרפל ואב ןותעבו ,תירבעל םתבהא תא ורמש "יקירמאל םירגהמל -יבעמ-תנחת השמישש ,וז ץראב 
יגפמ .תירבע בותב ןיקסנלומס לע דפסהה ףאו ,תירבעב םיבר וראשנ תורחא תוביס יגפמ וא םיעצמא רסוחמ 
,היסורל ןותעה תסינכ הרסאנ ,תילאקידארה ותמגמ זכרמו "ולגנאתה" אלש ןמז לכו ,הינאטירבב םיעוקת 
עיפוה הז םשב ."טפנוקוצ יד"ל ומש הנוש הז םושמו תידיא תונותעל םוקמ היה דוע ,"לפשטייוו"ב היה םהייח 
בבוח-תיסכודותרוא המגמב םינומשה תונש ףוס דע םלועמ החתפתה אלו הלדג אלש ,תוכיאו תומכ תלד 

.תונויצ .הקירמאב תידיאה תונותעכ 

םיבר ינמ דחא - "ראודה"ב יכאלמ .ר .א לש רמאמ םיבר ינמ דחא - "ראודה"ב יכאלמ .ר .א לש רמאמ 

"לארשי" ץבוקב םסריפש ,"ןומולס השמ לאוי 'ר תודלותל" ורמאמב 

אציש (ז"שת ,קרוי וינ ,"הקירמאב י"א ינב תורדתסה לש הנשה רפס") 

.םילשוריב םיכרועה יצולחמ דחא לש ולעופל יכאלמ סחייתה ,ותכירעב 

,"םילשוריו הדוהי"ב .םינותע לש ל"ומכ ןהו סיפדמכ ןה וב לפיט אוה 

ףיטהש אטבמ ילכ האר ,70-ה תונש ףוסב ןומולס תכירעב אציש 

ןותעה לש תפסונ הרטמ .הוקת חתפ דוסייל רודה תא רישכהשו תואלקחל 

."הקולח"ה לע םינוממה תא ףקתש ןותע ,"תלצבח"ב םחליהל התיה 

קסועה ,סניפל ןומולסמ בתכמ לש ןושאר םוסרפ םג ללוכ רמאמה 

הדוהי" לע טרופמ רקחמ .התווהתה ימיב הוקת חתפ לש היתויעבב 

ךרכ) "תונוילג"ב יכאלמ םסרפ ,ותעפוהל הנש 75 תואלמל ,"םילשוריו 

רודח היהש ,ןותעה לש ונכות תא ןחב ןאכ .(ב"ישת רייא ,'ח 'לג ,ז"כ 

ןותעל דוגינב ."ץראה עדי"ל דחוימ םוקמ שידקהשו ץראה תייחת ןויער 

.רתוי םייללכ "ןויצ ירעש"ו "תלצבח" ויה ,הז 

רובידה תא יכאלמ דחיי ק"ב לארשי 'ר לש "תלצבחה" ןותע לע 

"ארוס" ףסאמב ,ודסווהל הנש האמ תואלמב םסרפש ,טרופמ רקחמב 

אל דוע רקחמה תביתכ תעשבש ףא לע .(ד"כשת ,םילשורי ,'ד ךרכ) 
,ה"כרת-ד"כרת תונשב ואציש םינושארה תונויליגה לש הרדיסה התלגתנ 

תונויליגה יפ לע ונכות תא רזחשלו ןותעה ביט תא ראתל יכאלמ ליכשה 

תונותעה ןמ באשש םיטרפו תועידי יפ לע דוחיבו ודיל ועיגהש םיטעמה 

לארשי לש וסופד תיבב ספדנש ןותעה תלחתה לע רפיס אוה .תיפוריאה 

בר לארשי ךרע ותוא ,ןותעה .םישורפה דגנ םקבאמב םידיסחב ךמתו ק"ב 

המר לע דמעו םידחא םישדוחב ול םדקש ,ךונבלה"ב הרחתה ,ןיקמורפ 
.רתוי ההובג תיאנותע 
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םינותעל תדחוימ בל תמושת שידקהו "םינטק םיכפ" לע םג םח יכאלמ 

לש ונותע ,'האריה דומע"' לע .ללכ ורמתשנ אלש הלאכ םהב ,םירידנ 

ליחתהשו "ץראה בושיו תדה קוזיחל" דעונש ,רגניזלש ףסוי אביקע 

.('ז-ו"טשת ,םילשורי ,'ב ךרכ)"ארוס" ףסאמב דמע ,ט"לרת תנשב תאצל 
אצמש רמוחה תאו ונכות תא ראית ודיל ועיגהש םידחא תונויליג דוסי לע 

תרשבמ" ויה םהב לפיטש םירחא םירידנ םינותע .הוקת חתפ תודלותל וב 

לש ןושארה ונותע ,(ז"שת ולסכב ז"כ ,'ח 'לג ,ו"כ הנש ,ראודה")"ןויצ 

תנשב "תלצבח"ל הפסוהכ ועיפוה ויתונויליג תעבראש ,הדוהי-ןב 

ןושחב ח"כ-ו א"כ ,'ה-'ג 'לג ,ג"נ הנש ,"ראודה")"הירומה"ו ,ב"מרת 

.ב"נרת תנשב םילשוריב ואצי ויתונויליג תשולשש ,(ד"לשת ולסכב 'ה-ו 

ורמאמ שמשמ וירקחמ םשל תונותעה תא יכאלמ לצינ הבש ךרדל המגוד 

רייא ,'ה 'לג ,ב"ל הנש ,"ןורצב") "הדוהי-ןב לש 'הפקשה'ב קילאיב" 

.ררושמל וידומעב םינושה םירוכזאה לע דמע ןותעה רואית בגא .(א"לשת 

תונותעה םע רשקב תונוש תומולע תוישרפ חונעפב ןייטצה יכאלמ 

הנש ,"ןורצב") ? '"ןונבלה יזרא' ץבוק עיפוה םאה" ורמאמב .תימלשוריה 

הסחוי ותכירעש ,הז ץבוקש הנקסמל עיגה (ה"לשת לולא-בא ,'ו 'לג ,ו"ל 

םא קפס ,"יבצה"ב העדומ וילע המסרופשו ה"מרת תנשב ילאפר לאומשל 

,ה"ס ךרכ ,"יניס"ב עיפוה הז םשב ורמאמ)"רותה לוק" תא .ללכ עיפוה 

סופדה תיבב ספדנש עודי אל ידרח ימלשורי ןותע ,(ט"כשת ןסינ ,'א 'לג 

תובוגתה דוסי לע יכאלמ ראית ,ורמתשנ אל ויתונויליגשו יול תחפשמ לש 

.ותעפוה םע תונותעב וילע ואבש תוטעומה 

תא ריכזהל שי לארשי ץרא תונותע תודלותל יכאלמ לש ויתומורת ןיב 

,יכ 'לג ,ז"נ הנש ,"ראודה")"י"אב תילותהה תונותעה תישאר" לע ורקחמ 
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1990 יאמ ,7 'סמ ושק 

הנושאר הנש •יב*ה.ל הפסוה םיתחא ןסינד"י םלשורי 

למג-רמח 
ילותח ןוחרי 

י"נא-ןב : יארחאה י 'א ןוילג 

יכאלמ בתכ וילע םג .הדוהי ןב רזעילא איצוהש ילותיה ןותע 

די בתכב ןותע ,"ןטפטפה" רואיתב חתפ יכאלמ .(ח"כשת 'ב רדא ו"ט 

אציש ןושארה ילותהה ןותעה תא םג ריכזה ראשה ןיב .ח"סרתב אציש 

ןב לש ותכירעב ט"סרת תנשב עיפוהש ןוחרי ,"למג- ר טח" — סופדב 

תורפס רצוא"ל חפסנכ יכאלמ לש ורמאמ תא סיפדהו רזח לסרק .ג .הדוהי 

,(ד"משת ,ביבא לת) "לארשי-ץראב הרוטקירקהו הריטסה רומוהה 

סיפדה לסרק .ינוקדצ בקעי לש ופסואמ תטרופמ היפרגוילביב ליכהש 
,"תירבעה תונותעב םירופ תופסות" יכאלמ לש ורמאמ תא םג ינש חפסנכ 

,ח"שת 'ב רדא ו"ט-ו 'ח ,'כ ,ט"י 'לג ,ז"כ הנש)"ראודה"ב םדוק עיפוהש 

.("ץראל ץוחב לותיהה תורפס תודלותל" םשב הז חפסנל ארק לסרק 
"הפוצה" ,"הריפצה"ל תוימירופה "תופסות"ה תא ראית רמאמה 

תונותעב יכאלמ לש וקוסיע יבגל הנומתה תא םילשהל ידכ ."הפצמה"ו 

יריטסה ןותעה" :הז גוס לע םירחאה וירמאמ תא דוע ריכזנ ,תילותהה 

לע דמועה ,(ז"שת ןסינ ד"י ,ג"כ 'לג ,ו"כ הנש ,"ראודה") "ןושארה 

לש) 60-ה תונש תליחתב גיצפיילב עיפוהש ,"םיתעה תרוקב" ןותעה 

'ב ,"יאקרב")'"הריפצה' לש ימירופ ןותע ,'ןופיפשה'"הו (19-ה האמה 

.(ב"לשת ןויסב 

הפוריאב תונותעה .ב 

יכאלמ היה לוכי אל ,תיפוריאה תירבעה תונותעב ףוצר שומיש אלל 

יגיצנ לעו בושייה תודלות לע וירקחמב םימישרמה ויגשיהל עיגהל 

תואצמנ וירפס ןיב .ךליאו הלכשהה תפוקת ימימ תירבעה תורפסה 

"םירפוס תורגא"ו (ז"פרת ,קרוי-וינ)"ןמשירפ דוד תורגא" לש תורודהמ 

ול הדמע הלא םירפסבש תורגאה לש ותכירעב .(ג"צרת קרוי-וינ) 

עקרה תא ריהבהל ודיב היה אל הידעלבש ,תונותעב תיתפומה ותואיקב 
.םינושה םירפוסה ידי לע ונודנש םיניינעל 

,"ץילמה" ויה ,דחוימב םהב קסע יכאלמש ,םיבושחה םינותעה ןיב 

העבשב טרופמ רקחמ םסריפ "ויכרועו ץילמה" לע ."םויה"ו "הריפצה" 

,ז"י-ג"י 'לג ,'מ הנש ,"ראודה")רוג .א תמיתחב םיכשמה הרשעבו םיקרפ 

םסרפתנש ,ורקחמב .(ךליאו א"כשת טבשב 'י םוימ ,ז"כ-ה"כ ,'ב-ט"י 

ןושארה וכרוע תא ןייפאל ביטיה ,ןותעה דוסייל הנש האמ תואלמב 

ףאש םיוברדצ .הכירעב וכרד תא ראתלו (ז"רא) םיוברדצ רדנסכלא 

תונותעל ישארה רמאמה תא סינכהש אוהו ,הנומאהו הלכשהה גוזימל 

,םיסומלופ וררועש ,תרוקיב ירבד םסרפל הבריה ונותעב .תירבעה 

אנריפפ .י .א ,רנבוק .א .א ,םירפס רכומ ילדגמכ םירפוס לש םתופתתשהב 

םג יכאלמ ,םירופיס ונותעב ורסח לבא ,םירישל םוקמ ןתנ אוה .דועו 

העובקה ותופתתשה לעו ןותעה תכירעב ג"לי לש וקלח לע םיטרפ ףיסוה 

.תרוקב תומישרבו םינוטיליפב ,ךליאו ה"לרתמ ,םינש שש ךשמב 

הנש) ךורצב"ב רובידה תא יכאלמ דחיי "'הריפצה'ל הנש האמ" לע 

טבש-תבט ,ולסכךושח 'ג ,'ב 'לג ,ד"כ הנש :ב"כשת רייא ,'ה 'לג ,ג"כ 

וכרענש ,תומדוקה לבויה תוגיגח לע רפיס וירבד תליחתב .(ג"כשת 

תונחתה לע םיטרפ ףיסוה אוה .ןותעל הנש םישימחו םיעברא תואלמב 

גילז םייח ידי לע ךרענש ,ןותעה תאצוהב תוקספהה לע ןכו תונושה 

התיה אל ם"זח לש ותפיאש .בולוקוס םוחנ ורזועו (ס"זח)יקסמינולס 

תוושל הסינ ךכ םושמו ,תעדו המכוח ץיפהל םא יכ הלכשה ץיפהל 

אל הקיטסיצילבופו הריש .ירלופופ יעדמ ןותע לש יפוא "הריפצה"ל 

"דיגמה" ידומעש גוסה ןמ ,לארשי תמכוח אל ףאו דחוימב ותוא וניינע 

תודוקפ" ןוגכ ,םישדח םירודמ גיהנה אוה .וב םיעפושמ ויה "למרכה"ו 

ןייצ ראשה ןיב .םיארוקה תלעותל םינווכמ ויהש ,"תושדח"ו "הלשממה 

.תונומת וב ואב יכ ,ןושארה רייוצמה ןותעה היה "הריפצה"ש ,יכאלמ 

'"הריפצה'ב ותדובע תישארב בולוקוס" רואיתל שידקה ףסונ רמאמ 

ויבתכממ איבה ובש ,(ב"שת באב ד"כ ,ז"ל 'לג ,א"כ הנש ,"ראודה") 

.הקירמאמ תובתכ ןותעל חלשש ,ןייטשנזייא דוד הדוהיל 
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ךרוע ,רוטנק בייל הדוהי היה דחוימב םכירעה יכאלמש םיכרועה ןיב 

םייקתהשו ו"מרת תנשב דסונש ,"םויה" ןושארה ימויה ירבעה ןותעה 

ח"כ ,'ג-'א 'לג ,'ג הנש ,"ןרותה")"רוטנק .ל.י רכזל" ,ורמאמב .םייתנשכ 

,"תומישרו תוסמ" ורפסב ספדנו רזח :ו"ערת 'ב רדא ב"י-'א רדא 

ירצוימ דחא וילע דמע ,("רוטנק בייל הדוהי" םשב ,ז"צרת ,קרוי-וינ 
תוקפסה לע רסמ יכאלמ .םייח חור הב סינכהש ימכו ,תירבעה תונותעה 

לעו בולוקוסו ג"ליכ םיסונמ םיכרוע דצמ רוטנק שגפנ םהבש ,םיקופקפהו 

ףא ןורחאה ןותעה ."הריפצה"ו "ץילמה" דצמ ודעצ ררועש תודגנתהה 

םשב רמאמב רוטנקב לפטל רזח יכאלמ .תוימואל יטנאב ותוא םישאה 

,ו"ט הנש ,"ראודה")תימויה תונותעל הנש 50 תאלמב ,"וכרועו 'םויה"' 

רוטנק לש ותפיאש לע רובידה תא ביחרה ןאכ .(ו"צרת רייאב 'כ ,ו"כ 'לג 

תא םג אלא םיידוהיה םייחה תא קר אל ףקשיש ,יללכ ינוליח ןותע איצוהל 

םיפלא תשמחל בורק "םויה"ל ויה ,יכאלמ רסמש המ יפל .םייללכה 
ונותעל הליחתכלמ ודגנתה םהה םימיב ואציש םינועובשה יכ םא .םייונמ 

םירמאמ .חצינ ונויערו ,םינומויל רצק ןמז ךות םה םג וכפה ,רוטנק לש 

הארש ,ןותעל םינוש תולבוי לגרל יכאלמ בתכ וכרועו "םויה" לע םיפסונ 

םשב ,ישאר רמאמ םסריפ 70-ה לבויל .השדח הפוקת חתופכ ותוא 
א"כ ,ד"י 'לג ,ה"ל הנש ,"ראודה")"תירבעב תימוי תונותע תונש םיעבש" 

ירבעה ןומויהל הנש 80" ורמאמ עיפוה 80-ה לבויל .(ז"טשת טבשב 

.(ו"כשת תבטב 'ח ,"תורח")"ןושארה 

ורמאמב יכאלמ ןתנ ,היצילגב יצולח דיקפת אלימש ,ןותע לש רואית 

יד") '"ןעטכירכאנ עטסעיינ' ס'קדצ-ןהכ ףסוי ןופ טקעפסארפ" ידייה 

לש ידייה ונותעב ןודל ואובב .(1967 רבמבונ , 11 'לג ,72 הנש ,"טפנוקוצ 

ךשמב קדצ-ןהכ תכירעב אציש ,"רשבמה" לע םירבד םידקה קדצ-ןהכ 

תנשב .ןועובש ודכ ךכ-רחאו ןועובשב םדוק ,1861 תנשב לחה ,םינש שש 

ידיי ןותע תאצוה ידי לע ירבעה ונותע תא ליצהל ךרועה בשח 1866 

רוזעל ידכ "רשבמ לוק" תא איצוהשכ םיוברדצ השעש םשכ ,ודייצל 

."ץילמה"ל 

ךותב עילבהש ,םיכרועל ויתוכרעהב יכאלמ קפתסה אל ןמזל ןמזמ 

.םמצע םיכרועל םידחוימ םינויד שידקה אלא ,םהינותע לע וירמאמ 

,"ןורצב")'"חלשה' ךרועכ םעה-דחא" ורמאמ שמשמ הז גוסל המגוד 

םעה דחא תא וחנהש ,תועדל סחייתה ןאכ .(ח"שת ירשת ,יא 'לג 'ט הנש 

ולמע לעו ויטבל לע דמע ויתורגא דוסי לע .הריהזהו תינדפקה ותכירעב 

רמאמב .ונותעל תרפושמ הכירע תרוסמ תגהנהבו ודיקפת יולימב ברה 

,ה"כ הנש ,"ראודה")"םעה-דחאב ןשיה בושיה תמחלמ" תא ראית ףסונ 

ןושחב א"כ ,ד"י ,'ז ;ירשת 'ל ,'ט :ז"טשת לולאב ד"כ ,ב"מ-ז"ל 'לג 

לע .(א"לשת ,"ןשיה בושייה תודלותב םיקרפ" ,ורפסב ספדנו רזח :ז"ישת 

לש 50-ה ולבויל שדקוהש ,"ראודה" ןויליגב בתכ "ךרועה ץיבוקרב" 

ךישממכ וילע דמע אוה .(ו"צרת תבט 'א ,'ט 'לג ,ו"ט הנש) רפוסה 
ךרעש םינותעה לע וחורמ ליצאהש ,םיירבעה םיכרועה יבוט לש תרוסמה 

.לארשי ץראבו הקירמאב 

ותדובע תונש ךשמבו ,תונותעל תוחתפמב ךרוצל רע היה יכאלמ 

ןכותל םייתנשה תוחתפמה תנכהל יארחא היה "ראודה"ב תובורמה 

תונותעב םייללכ תוחתפמ" םשב ,אשונל שידקהש רמאמב .ויניינע 

םינותעה תא הנמ ,(ט"שת ןושחב 'י ,'ב 'לג ,ח"כ הנש ,ראודה")"תירבעה 
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,"ןויצ" היה ךכ גהנש ןושארה ןותעה .םהיכרבל תוחתפמ ףרצל וגאדש 

טסוי יכדרמ ידי לע א"רת תנשב תאצל ליחתהש ,ןושארה ירבעה ןוחריה 

רמאמ םרת ,"תונוילג" ןוחריה תאצל הנש 20 תואלמב .ךאנציירק לאכימו 

ח"כ ,ב"כ 'לג ,ג"ל הנש ,"ראודה")'"תונוילג' ,'ררועמה' ,'רחשה'" םשב 

ונייטצהש ,הלא םינותע ןיב האוושה וק חתמ ובש ,(ד''ישת 'ב רדא 
.תמחולה םחורבו םתואמצעב 

לע יכאלמ לש םיבורמה וירקחמל דוסי השמיש תונותעה ,רומאכ 

ורקחמ היה הזכ .ומצע רמאמה םשב םג תאז ןייצ םיתעל .םינוש םיאשונ 

,'י 'לג ,'ז הנש ,"ןורצב")"תירבעה תונותעה רואל 'םידוהיה תנידמ"' 

וסחימ ,לצרה לש ורפסל תונושה תובוגתה תא רקס ןאכ .(ו''שת לולא-בא 

ראשב ועמשוהש תונושה תועדה ךרד ,"הריפצה"ב בולוקוס לש רירקה 

.ירבעה םוגרתה לע "חולשה"ב תרוקיבה רמאמ תעפוה דעו ,םינותעה 

."ןושארה יריטסה ןותעה" ,יכאלמ לש ורמאמ לע הלעמל ונדמע רבכ 

םגוסב "םינושאר" ויהש ,םירחא םינותע לע םג עיבצה םירמאמ תרדיסב 

,"ראודה")"תינשלבה תונותעה תודלותל" :וירמאמ ויה הלאכ .םןפואבו 

תונויסנה תא רקס ובש ,(ג''שת ,'ב רדאב ט"י ,א"כ 'לג ,ב"כ הנש 

הנש ,םש)"תירבעב ןושארה יפרגוילביבה ןותעה" :הז חטשב םינושארה 

.י לש "םילשורי" ןוחריה וד תא ראיתש ,(י''שת זומתב ו"ט ,ב"ל 'לג ,ט"כ 

יגוגדפה ןותעה''ו :א"סרת-ס"רת תונשב אקארקב עיפוהש ,לפרק 

ןדש ,(א''ישת ןושחב 'ב ,ט''ל 'לג ,ט"כ הנש ,םש) "תירבעב ןושארה 
.ח"נרת תנשב היצילגב אציש ,רלט רזעילא יבצ לש ונוחרי ,"םינתיאה"ב 

שמשמ הפוריאב תונותעה רקחב יכאלמ לש חונעפה ןורשכל המגוד 

,יד 'לג ,ה"ל הנש ,ךורצב")"עודי אל ירבע ןותע — 'תלהקה"' ורמאמ 

ריבנעביז" ןותעל עיפוהש תירבעה תפסותב לפטמה ,(ד"לשת רייאךסינ 

.הינווליסנרטב אציש ,"טילאערזיא רעג 

הקירמאב תונותעה .ג 

רזח אוה .1912 תנשב הנושארה םעפב הקירמאל עיגה ריעצה יכאלמ 

םוקמ ,הקירמאל בוש אצי ןכמ רחאל םינש שולשו ,1919-ב לארשי ץראל 

"ראודה" לש תכרעמה רבחל ףרטצה םימיה תוברב .הנש 68 וב השעש 

.ןותעב היגמ םג שמישו 

תנשב ,"ןרותה" תאצוהב חותפל "רבעיחא" תדוגא הטילחהשכ 
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הרהמ דע בלתשה אוה .ויפתתשמ ןיב 18-ה ןב יכאלמ היה ,ג"ערת 

תירבעה תונותעה תודלות רקחל שגינו זא המייקתנש תירבעה הביבסב 

ירפ תא .(19-ה האמה לש) 70-ה תונש תליחתב התישארמ ,הקירמאב 

תירבעה תונותעה תודלותל" םשב םירמאמ תרדיסב םסריפ וירקחמ 

לע הערתשהש ,(ה"ערת-ג"ערת ,'ב-'א םינש ,"ןרותה") "הקירמאב 

ץראב הפוצה" ימימ תוירבעה תומבה לע הריקס הרסמו םיקרפ העבש 

תא אילפהש םשכ ."םילבש" ןושארה ינרדומה ןותעה דעו "השדחה 

ץרא חול"ב םסריפש ,תימלשוריה תונותעה לע תיצולחה ותריקסב ויארוק 

,םירבעה םיארוקה לצא הז ורמאמב בר ןיינע ררוע ןכ ,ץנול לש "לארשי 
הדשב תונולשכו תונויסנ לש הכוראה תלשלשל םיעדומ ויה אלש 

.הקירמאב תירבעה תונותעה 

רקחל םורתל ךישמה הקירמאב תכרובמה ותדובע תונש ךשמב 

ורמאמב םיאצומ ונא אשונל רתוי בחר םוכיס .וז ץראב תונותעה תודלות 

הנשה רפס")"הקירמאב תירבעה תונותעל הנש שמחו םיעבש" הצממה 

םיכשמהב םסרפל ליחתה ב"צרת תנשב .(ז"שת ,'ט-'ח ,"הקירמא ידוהיל 

'לג ,א"י הנש ,"ראודה")"הקירמאב תירבעה תונותעה לש היפרגוילביב" 

לחה ,'ט ,'ה ,'ג 'לג ,ב"י הנש :ב"צרת באב ד"כב לחה ,ד"ל ,ג"ל ,ב"ל 

לע בתכנש המ לכ טעמכ לולכל הרומא התיהש .(ג"צרת ןושחב ט"יב 

,היפרגוילביבה לש םיכשמה השימח קר ועיפוה ,השעמל .וז תונותע 

.א"ה תואה עצמא דע קר העיגהש 

שריה יבצ ידי לע דסונש ,"השדחה חאב הפוצה" יליכשמה ןותעב 

תויונמדזהב יכאלמ לפיט ,ואולמב רמתשנ אלשו א"לרת תנשב ןייטשנרב 

הנשה תיצחמ דוסי לע בתכנש ,ותמגמו ןותעה לע ןושאר רואית .תונוש 

הנש ,"ראודה")"השדחה חאב הפוצה" ורמאמב רסמ ,ולש הנושארה 

,םירגהמה רוד תא ןייפאל ביטיה אוה .(ה"פרת ולסכב 'א ,'ד 'לג ,'ד 

80-ה תונשב .ןותעל דעיה להק היהשו 70-ה תונשב שדחה םלועל עיגהש 

רושעה ףוסב קרו ,םיירבע אטבמ ילכ םייקל םיטעמ תונויסנ קר ושענ 

הפיאש" ורמאמב .םינועובש השולש דוסיי םע ,הז הדשב החירפ התארנ 

לע דמע (א"צרת טבשב 'ה ,א"י 'לג ,'י הנש ,"ראודה")"המשגתנ אלש 

םשב ןועובש םיקהל ןייטשרבליז ףסוי םולש לש םילשוכה ויתונויסנ 
."ידוהיה" 

יכאלמ םסרפ (ז"ישת)"הנש שמחו םישלש ול תאלמל 'ראודה' רפס"ב 

."הקירמאב תירבעה תונותעה ץולח — ה"ליא" לע היפרגונוממ םיקרפ 

דוע ,ל"רת תנש ףוסב הקירמאל עיגה (ץיוורוה ביל הדוהי ןרהא) ה"ליא 

.ונותע דוסייב ול רזע ץורחו הסונמ רפוסכו ,ןייטשנרב שריה יבצ ינפל 

,"יכנא ירבע"ב תובורמה ויתובתכ לע יכאלמ ךמתסה ולעופ תריקס םשל 

לש 'א הנש תונויליגב תועיבקב ףתתשה ה"ליא ."תלצבח"בו "דיגמה"ב 

לש םלרוגב ןיינעתהל ליחתהש רחאל םלוא ,"השדחה ץראב הפוצה" 

,ןייטשנרבמ דרפנ הקירמאל םתריגה ןעמל הלומעתב חתפו הינמור ידוהי 

.ותינכותל דגנתהש 

תכירעב ליחתהש ,רוש באז לש ותומד תראהל תובר םרת יכאלמ 

תוקספהב ,ותאצוהב דימתהשו ט"מרת תנשב "הגספה" ןועובשה 

,ויתורגאמ םסרפ "םירפוס תורגא" ורפסב ,ט"נרת דע ,םוקמ ייונישבו 

ןויצ תביח תעונת ןעמל ויתולועפ לעו ךרועכ ויטבל לע רוא תוכפושה 

"םינש לבוי ינפל" ורמאמב .הפוריא חרזממ םירגהמה לש םדמעמ קוזיחו 

תא הבחרהב יכאלמ ראית (י"שת טבשב 'ט ,ד"י ילג ,ט"כ הנש ,"ראודה") 

."הגספה"ל ךשמהכ ,ס"רת תנשב וגקישב רוש ךרעש ,"היחתה" ןועובשה 

ךותב השענה לע תועידיל רוקמכ הז ןותע לש ותובישח לע דמע אוה 

ורמאמב םג .היתורושב תינויצה העונתה תוחתפתה לעו תידוהיה הליהקה 

ולסכב ג"י ,'ד 'לג ,ז"ט הנש ,םש)"וגקישב תירבעה תונותעה תודלותל" 

םינותעה ראש לע םג בכעתהו רוש לש ותמורת תא סנ לע םירה (ג"צרת 

.וז ריעב 

רמאמ יכאלמ שידקה ,"ירבעה" ןועובשה ךרוע ,גיווצנזור ןושרגל 

הנש ,"ןרותה"ב םדוק עיפוה רמאמה)"תומישרו תוסמ" ורפסב הכרעה 

תא ראית אוה .("גיווצנזור ןושרג רכזל" םשב ,ז"ערת ןסינב ד"י ,'ו 'לג ,'ד 

לע הסיכ אל העשב הב לבא ,ןונש ןטסידורפכו ןקיריטסכ ותומד 

האמב םינותע תאצוהב "ולמעש םיכרועה ראש םג .ךרועכ ויתושלוח 

לאקזחי ,ףוקטולוז ןואל ,דרנייד םירפא ,ןוסניקדור יול לאכימ ללוכ ,19-ה 

"הקירמאב םירבע םיכרוע" םכסמה ורמאמב ותכרעהל וכז ,דועו ץיבונא 

'ד ,ט"כ 'לג ,ו"כ הנש)םינש 25 ול תאלמל "ראודה" לש לבויה ןויליגב 

.(ז"שת ןויסב 

תא םג ןוסניקדור ךרע ,ט"מרת תנשב אציש ,"לוקה"ל ףסונ 
אציש ,הזה ןכותה-לדו רידנה ןותעה תא .90-ה תונש תישארב ,"רוגינסה" 

ורמאמב הדח ןיעב יכאלמ ןחב ,ןועובשב ךישמהו ןועובש ודכ םדוק 

הנש ,"ראודה")ויפתתשמ תצובק לעו ונכות לע םיטרפ רסמ ובש ,ףיקמה 

הז ןותע ,ךרועה תעדוה יפל .(ד"צרת רדאב 'א-טבשב 'י ,ו"ט-ב"י 'לג ,ג"י 

ללח לפנ אוה םג לבא ,"דומלתה יזבמב םחלהלו םולש תוברהל דסונ" 

.תונויליג רפסמ תאצ רחאל 

םינושה וילוגלג ךרד ימוי ןותעכ ותליחתמ "ראודה" תא הווילש םדאכ 

תוילעה לשו וכרד לש ןמאנ ןוירוטסיה שמשל יכאלמ היה לוכי ,ןועובשב 

תנשב ,הנש 13 לש ןמז ךשמל ןותעה עיגהשכ .ותוחתפתהב תודרומהו 

הפוצה' ןמ" םשב רמאמב ,הקירמאב תונותעה תודלות תא רקס ,ה"צרת 

.(ה"צרת תבטב 'ח ,'ז 'לג ,ד"י הנש ,םש)'"ראודה' דע ,'השדחה ץראב 

םינותע םישימחל בורק הקירמאב ועיפוה הז ךיראת דעש ,הארה אוה 

םינותעו םינוש םיצבק דע םיימוי םינותעמ — םיגוסה לכמ םיירבע 

גגחשכ ."ראודה" לש "וליג"ל עיגה אל הלאמ דחא ףא םלוא — םידליל 

ף"לאמ" םשב רמאמ יכאלמ םסרפ ,ולש ףלאה ןויליג תעפוה תא ןותעה 

תונחתה תא הנמ ובש ,(א"שת ןויסב 'ד ,'ל 'לג ,'כ הנש ,םש) "ףלא דע 

.ךרועכ בולוביר םחנמ לש ותמורת לע דמעו ותוחתפתהב תונושה 

ןבואר לש '"רורדה'" אוה טורטורפב ראית יכאלמש רחא ןותע 

לע רפיס אוה .(ד"שת לולא-בא ,'י-'ח 'לג ,א"ל ךרכ ,"תונוילג")"ןיניירב 

לעב רפוסכ וינפל ךלה ומשש ,ןיניירבב םירבעה ולתש תובורמה תווקתה 

חיטבהש ,ףיקמ טקפסורפ ןיניירב איצוה 1911 לירפאב .יפוריא םעט 

.א"ערת לולאב 'ח-ב אצי "רורדה" ןועובשה לש ןושארה ןויליגה .הברה 

תבטב 'א)ו"ט ןויליג םע ותעפוה קיספהש דע ,ןותעה םצמטצנ ףוסבל 

םש ךורעל ידכ לואירטנומל אצי ןיניירבו ,ובזכאתנ םיארוקה .(ט"ערת 

.ידיי ןותע 

ויתומישרב תוארל שי תונותעה לש היפרגוילביבל ךרע תלעב המורת 

תומישר .הקירמא תונותעב םינוש םירפוס לש םתופתתשה לע יכאלמ לש 

הנש ,"ןורצב")"הקירמאב תירבעה תונותעב ןונגע י"ש" :תוללוכ ולא 
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1990 יאמ ,7 'סמ רשק 

Sm'.י יי' 

בולוקוס םוחנו ,(הלעמל)ןונגע י"ש 

תירבעה תונותעב יקסבוחינרשט" ;(ח"כשת ולסכ-ןושח ,'ב 'לג ,ט"כ 

בולוקוס" :(ו"צרת רדאב ו"כ ,'כ 'לג ,ו"ט הנש ,"ראודה")"הקירמאב 

;(ו"צרת ןויסב ט"כ ,'ל 'לג ,ו"ט הנש ,םש)"הקירמאב תירבעה תונותעב 

תבטב ג"י ,'ז 'לג ,ז"י הנש ,םש)"הקירמאב תירבעה תונותעב רואינש"ו 

.(ח"צרת 
לע תובוגתו תועידי תונותעה רצואמ הלוד יכאלמ היה םיתעל 

לע םיפיסומ הלא וירמאמ .םיינקירמא םיירוטסיה םישיאו תוערואמ 

רחא ךשמנ דוהיב .תירבה תוצראב םידוהיה תודלותל ונידיבש תורוקמה 

םהרבא" םה הלאכ .רפסמ םירמאמ ול שידקהו ןלוקניל םהרבא לש ותומד 

רדאב 'א ,ג"ל 'לג ,ד"י הנש ,"ראודה") "תירבעה תונותעב ןלוקניל 
הפוריאב תירבעה תונותעב יוצמה רמוחה תא זכיר םהבש ,(ה"צרת 

רבודיו .ג.ח חלשש תובתכה ויה הלעהש תורוקמה ןיב .הקירמאבו 

היה יכאלמ לש ףסונ רמאמ .1861 תנשב "דיגמה"ל קרוי-וינמ 

זומת-ןויס ,יו 'לג ,ב"כ הנש ,"ןורצב") "תירבעב ןלוקניל תויפרגויב" 

.(ו"כשת 

"רפסמב יעיברה" םשב רמאמ יכאלמ םסרפ ידנק ןו'ג חצרנשכ 

חצרה דציכ הארה ובש ,(ד"כשת תבט-ולסכ ,'ב 'לג ,ה"כ הנש ,ךורצב") 

ילניקמו דליפרג ,ןלוקניל — ידנקל ומדקש םיאישנה תשולש לש 

לע המישר םסרפ תרחא תונמדזהב .תירבעה תונותעב ףקתשה — 

טבשב ח"כ ,ג"י 'לג ,ח"ל הנש ,ראודה")"תירבעה תונותעב הקירמא" 

לעו הקירמאל הקסלא תרבעה לע םירוכזא ראשה ןיב איבה הבש ,(ט"ישת 

םירצונ" םשב ארקנ ולש יטנקיפ רמאמ .אישנל טנרג לרנגה תריחב 

ןושחב ג"כ ,ז"ט ,'ב ,'א 'לג ,ו"נ הנש ,םש)"םירבע םינותע לע םימתוח 

"הריפצה" ,"דיגמה"כ םינותע לע עיבצה הז ורמאמב .(ה"לשת 
תכרעמל ונפש תירבע יעדוי םירצונ םייונמ םהל ויהש ,"ירבעה"ו 

.םירבעה םהיבתכמב 

.םלועה לכבש תירבעה תונותעה לע הסורפ התיה יכאלמ לש ותדוצמ 

וז תונותע החתפתהו החמצ םהבש םינושה םיזכרמב תונותעה תודלותל 

תררועמה המורת םרת — הקירמאו הפוריא תוצרא ,לארשי ץרא — 

שידקה תידייה תונותעל ףא .התויחמומבו הפקיהב תוממותשהו האילפ 

.םינוש םיצבקבו םינותעב םירזופמ הז חטשב וירמאמ םגו ,וצרממ 
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